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Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-12-15 
TID OCH PLATS 
Tisdagen den 15 december 2020, kl. 15:00 – 18.30, Nämndrum, Nornan, plan 2,Stora Brogatan 45, Borås 
Ajour 17.40 – 17.55 
Omfattning §§ 310 – 339 

Beslutande 
Karl-Eric Nilsson (C) Ordförande 
Per Månsson (M)  1e vice ordförande   
Lena Sänd (S) ¤  2e vice ordförande 
Jan-Åke Carlsson (S) ¤ 
Cecilia Kochan (S) ¤ 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) ¤  
Katrine Andersson (M) ¤ 
Elvira Löwenadler (M) ¤ 

Tjänstgörande ersättare ¤ 
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD) 

Närvarande ersättare ¤
Jaana ben Maaouia (S)  
Harry Kettil (S)    
Alexander Andersson (C) 
Matti Oinas (MP) 

Sofia Sandänger (M)  
Helena Schicht (M)  
Lars Lyborg (KD)  
Lars-Erik Johansson(SD)  

Tjänstemän och övriga  
Förvaltningschef Agneta Sander §§ 310- 339 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak¤ §§ 310- 329  
Avdelningschef Niclas Björkström §§ 310- 339 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti¤ §§ 310- 339  
Avdelningschef Linda Gustafsson ¤ §§ 310- 339 
Avdelningschef Elin Johnsson¤ §§ 310- 339 
Avdelningschef Annelie Johansson¤ §§ 310- 339 
Controller Kristina Reinholdsson¤ §§ 310- 322  
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström¤ §§ 310- 339 
Tillståndshandläggare Marlene Tenbrink¤ §§ 310- 311 

Miljöinspektör Maria Steinmetz ¤ §§ 310- 314 
Miljöinspektör Johannes Stolt ¤ §§ 310- 314 
Kommunbiolog Anna Ljunggren ¤  §§ 310- 319 
Energi- o klimatsamordnare Lisa Nilsson¤§§310-318 
Praktikant Nina Lundin¤  §§ 310- 318  
Stadsarkitekt Richard Mattsson¤ §  313 
Planarkitekt Felix Lorentzon¤ §  313 
Planarkitekt Paulina Bredberg ¤ §  313 
Landskapsingenjör Anton Spets ¤ §  313 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist      §§ 310- 339 

¤ Via Teams  

Justering  
Per Månsson (M) utses att justera och Elvira Löwenadler (M) utses till justerarens ersättare. 
Protokollet justeras 2020-12-17 på Miljöförvaltningen. 
 
 
Nämndsekreterare Anette Bergqvist 

Ordförande Karl-Eric Nilsson 

Justerande Per Månsson 

 
 

 
 

Justering tillkännages genom anslag den 2020-12-18 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltningen. 
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Föredragningslista 
1. Sammanträdets öppnande 

2. Närvaro 

3. Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering 

4. Initiativärenden 

5. Fastställande av föredragningslista 

6.1  Information – Stadsbyggnadsprogrammet 
6.2  Information – Samråd om bergtäkt i Brämhult 
6.3  Information – Naturdatabasen 
6.4  Information – Klimatkompensationssystem, info från andra kommuner samt 
       utvärdering av vårt eget system 
6.5  Information – Visualiseringssystemet Climat View, för att samordna och synliggöra 
       klimatarbetet 
6.6  Information – Förstudie; kommunikationsplattformen för hållbara livsstilar 
6.7  Information – Verksamhetsplan MSA 2021 
6.8  Information – Budget 2021:2 
6.9  Information – mellankommunal samverkan 
6.10 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

7.1 Strandskyddsdispens Viared 9:30 
7.2  Strandskyddsdispens Asklanda 2:109 
7.5  Strandskyddsdispens Arnäsholm 1:1  

9.1 * Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagande av beslut 

10.1 Stadsbyggnadsprogram Staden vid Parken 
10.2 Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 

11.1 Naturvårdsfonden, slutredovisning av Naturdatabasen 

12.1 Månadsrapport november 2020 
12.2 Budget 2021:2  
12.3 Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 
12.4 Intern kontrollplan 2021 och riskanalys intern kontrollplan 2021 
12.5 Regler och anvisningar för Intern kontroll 2020       
12.6 Utredningsuppdrag att utöka mellankommunal samverkan 
12.7 Årlig reglering av timavgift i taxan enligt alkohollag, lag om tobak och liknande  
        produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
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13.1 Kurser och konferenser etc.  

14.1 Delegeringsbeslut november 2020 
14.2 Inkomna skrivelser 
   



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-12-15 4 (52) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 310 

Val av justerare 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att jämte ordföranden justera protokollet utses 
Per Månsson (M) med Elvira Löwenadler (M) som ersättare. 
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§ 311 

Initiativärenden 

Pågående 

2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt miljöförvaltningen att 
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att översynen redovisas senast 
2020-05-01. 

- 2020-04-28, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2020-10-01 

- 2020-09-29, P.ga. rådande omständigheter (bl.a. Covid -19) så ändras datumet 
för redovisningen till senast den 2021-01-31 

Nya 

Elvira Löwenadler (M) anmäler initiativärende;  
Undersöka/Förtydliga regler och villkor: kan Borås Stad tillämpa en tillåtande tolkning 
av bestämmelserna i alkohollagen för cateringtillstånd och därmed möjliggöra för 
tillståndshavare att erbjuda servering av alkohol tillsammans med maten till sina kunder.  

Ordförande finner att ärendet tas upp under rubriken Alkohol & Tobak punkt 9.2 i 
föredragningslistan.  

Per Månsson (M) anmäler initiativärende;  
Undersöka/ Förtydliga regler och villkor: Om företag går i konkurs eller motsvarande 
beroende på Corona- epidemins verkningar vad gäller för alkoholtillståndet för 
restaurangen? 
Hur kommer Coronarelaterade problem av ekonomisk karaktär påverka bedömningen 
av Person med Betydande Inflytande när det gäller alkoholtillståndets bibehållande eller 
nya/ framtida alkoholansökningar ? 

Miljöförvaltningen har informerat nämnden om regler och arbetssätt vid konkurser och 
nya ansökningar. Ärendet avslutas. 
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§ 312    

Godkännande av föredragningslista 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att upprättad föredragningslista godkänns 
med följande ändringar 

Ärende 12.6, Utredningsuppdrag avseende kommunal samverkan – flyttas till senare 
möte 
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§ 313 

Information – Stadsbyggnadsprogrammet 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Planarkitekt Richard Mattsson, planarkitekterna Felix Lorentzon och Paulina Bredberg 
från samhällsbyggnadsförvaltningen samt landskapsingenjör Anton Spets från Tekniska 
förvaltningen informerar nämnden om arbetet med Stadsbyggnadsprogrammet Staden 
vid Parken, vad som gjort hittills till hur man tänker att projekt och delprojekt ska 
utföras och vad de ska innehålla framöver.  

Stadsbyggnadsprogrammet beskriver hur parken är tänkt att gå genom staden, vilka 
fördelar det finns med att bygga en lång park och hur det är tänkt att parken ska byggas. 

”Vi tänker bygga en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i 
söder. Den kommer bli fem kilometer lång och sammanhängande och gör att du kommer kunna ta dig 
genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik. Vi tänker att vi bygger den i etapper, där vi 
färdigställer en park innan vi skapar nästa. I slutänden har vi ett sammanväxt pärlband av parker 
som går som en linjär park genom hela staden.” 
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Information – Samråd om bergtäkt i Brämhult 
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Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens miljöinspektörer Johannes Stolt och Maria Steinmetz informerar 
nämnden om sitt yttrande i avgränsningssamråd för bergtäkt och masshantering med 
mellanlagring i Lunden 1:16 m.fl., Brämhult. 
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§ 315  

Information – Naturdatabasen 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens kommunbiolog Anna Ljunggren informerar nämnden om 
slutredovisning Naturdatabasen 

Syfte: En aktuell uppdaterad databas och andra digitala naturvårdsskikt för en effektiv 
och kvalitetssäkrad handläggning.  

Vad som gjorts 
• Fältinventering 2015-2016 - uppdatering 
• Överföring av data till Accessdatabas och Geomedia 
• Digitaliserat material från gamla inventeringsrapporter 
• Koordinatsatt cirka 2500 artförekomster och rapporterat in dem till Artportalen 

(SLU) 
• Upprättade en koppling mellan Artportalen och vårt GIS-program Geomedia 

Resultat och framtid 
• Projektet i sig lyckat 
• Frustration över att inte kunna använda allt i dagsläget – tillbaka på ruta 1 
• Nu QGIS gratisprogram, behövs utbildningsinsatser och tid för stöd och service 
• Borås Stad har för lite GIS – resurser. Driv gärna den frågan uppåt i 

organisationen 
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§ 316 

Information – Klimatkompensationssystem; info från andra 
kommuner samt utvärdering av vårt eget system 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson och praktikant Nina 
Lundin informerar nämnden om Borås Stads Klimatkompensationssystem. Man 
redovisar information från andra kommuner samt en utvärdering av det egna systemet. 

Omvärldsbevakning;  
Visar jämförelser med andra kommuner, Lund, Växjö, Linköping, Helsingborg, 
Göteborg, Östersund, Karlstad samt Region Västernorrland 

Kategorisering av tidigare åtgärder: 
Utbildning & certifiering, aktiviteter & kampanjer, utrustning för resfria möten, inköp av 
cyklar och tillbehör, inköp av energieffektiv utrustning, merkostnad för hållbar transport 
och el, effektivisering & utredningar 

Intervjustudie 
Intervjuer av tjänstemän från fem förvaltningar och två bolag. 

Viktigt att förtydliga syftet eftersom det påverkar utformningen av systemet. Det är 
också en viktig del i att sätta upp mål och att avgöra om eller när systemet blivit 
överflödigt och inte längre har effekt. Syftet är viktigt för att skapa legitimitet, visa 
varför systemet behövs och vad målsättningen är för de som arbetar med 
klimatkompensationen. 
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§ 317 

Information – Visualiseringssystemet Climat View, för att 
samordna och synliggöra klimatarbetet 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson informerar om, och 
demonstrerar Visualiseringssystemet Climat View för nämnden. 
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§ 318 

Information – Förstudie; kommunikationsplattformen för 
hållbara livsstilar 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens energi- och klimatsamordnare Lisa Nilsson informerar nämnden 
om förstudien kommunikationsplattform för hållbara livsstilar. 

Syftet med förstudien är att undersöka behovet och utformningen av en 
kommunikationsplattform för hållbara livsstilar i Sjuhärad 
Intervjustudie för att  

• Kartlägga existerande kommunikationskanaler  
• Undersöka behovet och intresset av en gemensam plattform. 
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§ 319 

Information – Verksamhetsplan MSA 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens avdelningschef Elin Johnsson informerar nämnden om 
Miljöstrategiska avdelningens verksamhetsplan 2021 

Mål för år 2021 
• Mål från reglementet 

• Framåtdrivande arbete 
• Miljöövervakning 
• Fysisk planering 
• Naturvårdsarbete 
• Klimatarbete 
• Energi- och klimatrådgivning 
• Kunskapsförmedling 
• Förvaltningsgemensamt miljö- och kvalitetsarbete 

• Egna uppsatta mål för avdelningen 

Mål relaterade till Miljö- och konsumentnämnden 
• Samverka med nämnden för att säkerställa mål och resurser inför budget 2022 
• Revidering av miljömålen 
• Realisera styrdokumentet Energi- och klimatstrategin 
• Genomföra aktiviteter i nämndens miljöledningssystem 

Mål relaterade till Förvaltningen och Staden 
• Stötta och driva på Stadens miljöarbete  
• Delta i och vara pådrivande i Stadens arbete med  

• Klimatarbetet 
• Grönstrukturfrågor 

Miljöstrategiska avdelningens mål 
• Föregångare och trovärdig avsändare av budskapet ”en hållbar utveckling” 
• Synliggöra vårt arbete 
• Vara en attraktiv arbetsplats 

• Fortsatta gruppaktiviteter för att bli effektivare tillsammans och trivas 
bra ihop 
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§ 320 

Information – Budget 2021:2 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens controller Kristina Reinholdsson informerar nämnden om 
Månadsrapport november 2020 och Budget 2021:2. 
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§ 321 

Information – Mellankommunal samverkan 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att informationspunkten flyttas till senare möte.  

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) vill avvakta med 
denna punkt till efter möte med miljöpresidie Sjuhärad den 14e januari 2021. 
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§ 322 

Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Miljöförvaltningens förvaltningschef Agneta Sander informerar nämnden: 

Tillsyn av serveringar för att förhindra spridning av covid-19 (från och med 2020-
04-28)  

90 klagomål 
337 besök inklusive uppföljningar 
82 övriga kontakter 
23 anmärkningar trängsel 
17 åtgärdade anmärkningar 

Personal , pågår 

• miljöinspektör, två vikarier har fått fast anställning, två miljöinspektörer och en 
MIFO-handläggare anställda 

• kompetensinventering pågår inför ersättningsrekrytering av administratör till 
verksamhetsstöd 

• Organisationshälsa – Chefoskopet?, Ledarskap, ledningsgrupp-utveckling 

Övrigt 
• Upphandling – konsult till handläggning av myndighetsutövning… 
• SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd 
• Arbete mot organiserad brottslighet i BS 
• Koncernledningsmöte 4 dec med miljötema, ett tillfälle till vintern 2021 

• Trängsel, serveringstillstånd fram till 22.00  
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§ 323    Dnr: 2020-3275 

Strandskyddsdispens för växthus på fastigheten, Viared  9:30 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
växthus, med måtten 5,38 x 3,89 meter, på fastigheten Viared 9:30 vid Västersjön, Borås 
Stad.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.  

Villkor 
1. Tomtplatsen ska, enligt gul linje i bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 
15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a 
§ 1 och 2. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

växthus på fastigheten Viared 9:30. På fastigheten Viared 9:30 har en dispens för 
komplementbyggnad fått dispens under 2015. Till det beslutet om dispens beslutades 
det också om en tomtplats. Miljöförvaltningen bedömer att växthuset kommer att 
uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var 
den privata zonen kring byggnaderna råder finner Miljöförvaltningen det skäligt att 
förena beslutet med villkor om att tomtplatsens gräns tydligt ska markeras med staket, 
häck, mur eller annan anordning. 

Ärendebeskrivning  
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett 

växthus på fastigheten Viared 9:30. Ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna inkom den 14 oktober. Karta har bifogats ansökan. På fastigheten 
Viared 9:30 har en dispens för komplementbyggnad fått dispens under 2015. Till det 
beslutet om dispens beslutades det också om en tomtplats.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Motivering för beslut  
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
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§ 323 forts.                    Dnr: 2020-3275 

- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

Miljöförvaltningen bedömer att växthuset kommer att uppföras på en plats som redan 
är ianspråktagen. 

Växthuset bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon 
mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att den 
planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens då åtgärden 
är ett angeläget allmänt intresse. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
växthuset. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 

Motivering till villkor 
För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor om att tomtplatsens gräns 
tydligt ska markeras med staket, häck, mur eller annan anordning. 

Tidigare kommunicering 
Den 29 oktober skickades förslag till beslut ut på kommunicering. Den 15 november 
inkom sökanden med svar om att de inte har några synpunkter på förslag till beslut. 

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla.  

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.  
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas.  

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.  
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken avslutas 
inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § miljöbalken). 
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§ 323 forts.                    Dnr: 2020-3275 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bilagor 

Bilagor till beslutet 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24 
2. Översiktskarta 
3. Beslutskarta med tomtplatsavgränsning 

Övriga bilagor 
4. Information om hur beslutet överklagas  

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas.  
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. 

Beslutet skickas till  
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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§ 324    Dnr: 2020-3689 

Strandskyddsdispens för gemensam bad- och båtbrygga på 
fastigheten, Asklanda 2:109 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
Bad- och båtbrygga, med måtten 32x2,4 meter samt 15x2,4 meter i T-formation, trappa, 
trädäck med bänkar, strand och grillplats i efterhand på fastigheten Asklanda 2:109 vid 
Öresjö, Borås Stad. 

Endast den yta som anläggningen upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

Villkor 
1. Bryggan eller området i övrigt får inte förses med staket, skyltar eller andra 
anordningar som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. 
Bryggan och övriga anläggningar ska vara allemansrättsligt tillgängliga. Bilaga 2, inom 
röd markering samt bryggan. 

2. Flytbryggan får inte vara konstruerad av cellplast (t.ex. frigolit), gamla kemtunnor eller 
annat material som kan påverka miljön eller vattenkvaliteten negativt. 

Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden 
i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något ann at än det som anges i  
18 a § 1 och 2 

Sammanfattning 
Buxbomens samfällighetsförening har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att i efterhand ersätta en befintlig båt- och badbrygga på fastigheten Asklanda 2:109. 
De söker även dispens för åtgärder utförda på land, i efterhand, trappa, trädäck, strand 
och grillplats. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 23 
november. Miljöförvaltningen bedömer att bryggan kommer att uppföras på en plats 
som redan är ianspråktagen eftersom det redan tidigare fanns en brygga på platsen. För 
åtgärderna på land anser sökanden att de behöver ta strandskyddad mark i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 
genom att det tillgängliggör sjön även för de som inte har egen strandtomt. 
Miljöförvaltningen bedömer att nämnda omständigheter utgör särskilt skäl för dispens.  

Ärendebeskrivning  
Buxbomens samfällighetsförening har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att i efterhand ersätta en befintlig båt- och badbrygga på fastigheten Asklanda 2:109. 
De söker även dispens för åtgärder utförda på land i efterhand, trappa, trädäck, strand  
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och grillplats. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 23 
november. Beskrivning av bryggans konstruktion har bifogats ansökan. 

2005 gavs en dispens för en liknande brygga på platsen. Den nya bryggan är något 
större. Buxbomen AB exploaterade området runt 2010 och anlade i samband med vägar 
etc. även trappan och iordningställde marken inom Asklanda 2:109. 2011 gjordes en 
fastighetsförrättning i området då Buxbomens samfällighetsförening bildades. Därefter 
är det Buxbomens samfällighetsförening som äger anläggningen och har ansvaret för 
den. 

Buxbomens samfällighetsförening har utifrån informationen i lantmäteriförrättningen 
handlat i god tro och trott att de åtgärder som var utförda på platsen var bedömda 
utifrån strandskyddslagen och att de fick förvalta och nyttja området i enlighet med 
lantmäteriförrättningen samt att bryggan fick bytas ut utan att ny dispens krävdes. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 8 oktober besökt platsen. Fastigheten ligger 
dels på land och dels i vatten. Från vägen och ner till bryggan går en trappa och det 
finns sittplatser, bänkar och en grillplats, marken består av gräsmatta och buskar. 
Mot vattnet finns en liten anlagd strand som sköts.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Motivering för beslut  
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften, 
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och behovet inte 
kan tillgodoses utanför området, 
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. 

Miljöförvaltningen bedömer att bryggan kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen eftersom det redan tidigare fanns en brygga på platsen. Den nya bryggan 
är något större, men det är en mindre utökning av bryggan och bedöms inte påverka 
naturmiljön mer. Miljöförvaltningen anser att särskilda skäl föreligger då man på detta 
sätt kan samlokalisera bryggplatser för flera båtar på ett begränsat område. För 
åtgärderna på land anser sökanden att de behöver ta strandskyddad mark i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 
genom att det tillgängliggör sjön även för de som inte har egen strandtomt. 
Miljöförvaltningen bedömer att nämnda omständigheter utgör särskilt skäl för dispens. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
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Miljöförvaltningen bedömer att anläggningen är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 

Motivering till villkor 
För att förhindra att bryggan upplevs som privat finner Miljöförvaltningen det skäligt att 
förena dispensen med villkor att anordningar som kan upplevas privatiserande eller 
avhållande för allmänheten inte får uppföras på bryggan. 

Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små plast-
partiklar. För att förhindra utsläpp av plast-partiklar finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen konstruktion. 
Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen eller andra material 
som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas 

Tidigare kommunicering 
2020-11-24 skickades förslag på tjänsteskrivelse till sökanden för möjlighet att inkomma 
med synpunkter i ärendet. 

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att beslutet 
kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det inte finns 
särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar dispensen 
gälla.  

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas.  

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Större brygganläggningar kan kräva bygglov. Även ändring av brygga kan kräva bygglov 
eller bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Verksamheten eller åtgärden kan vara vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken (MB). 
Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att 
allmänna eller enskilda intressen skadas. I det fall åtgärderna innebär vattenverksamhet 
ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-12-15 23 (52) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 
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Bilagor 

Bilagor till beslutet 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-25 
2. Översiktskarta 
3. Detaljkarta 

Övriga bilagor 
4. Lantmäteriförrättning 
5. Fotodokumentation från platsbesök 2020-10-08 
6. Information om hur beslutet överklagas  

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Beslutet skickas till  
Buxbomens samfällighetsförening,  

  

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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Strandskyddsdispens för tillbyggnad och altan på 
fastigheten, Arnäsholm 1:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad, med måtten 2,8 x 9,4 meter samt en altan på ca 4x2 meter, på fastigheten 
Arnäsholm 1:1, Sjöslättasvägen 39, vid Frisjön, Borås Stad.  

Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.  

Villkor 
1. Tomtplatsen ska mot skogen, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur 

eller motsvarande. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

-Miljöbalken 7 kap. 18b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § 
om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ut ett 

fritidshus på fastigheten Arnäsholm 1:1. Ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna inkom den 25 september. Ansökan har sedan kompletterats med ritning 
och karta den 4 november. Fastigheten ligger belägen som nummer 2 i en rad med 5 
hus. Framför husen går en liten väg som skiljer husen från sjön och på baksidan av 
husen finns skog. Fastigheten har varit bebyggd sedan innan strandskyddet infördes. 
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen och att den inte kommer medföra att hemfridszonen utökas 
under förutsättning att villkoret följs. 

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ut ett 

fritidshus på fastigheten Arnäsholm 1:1. Ansökan om dispens från strandskydds-
bestämmelserna inkom den 25 september. 

Ansökan har sedan kompletterats med ritning och karta den 4 november. 

Fastigheten ligger belägen som nummer 2 i en rad med 5 hus. Framför husen går en 
liten väg som skiljer husen från sjön och på baksidan av husen finns skog. De andra 
tomterna i raden är friköpta medan sökandens tomt fortfarande ligger som 
arrendetomt på stamfastigheten. Fastigheten har varit bebyggd sedan innan 
strandskyddet infördes. 
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Miljöförvaltningens bedömning 

Motivering för beslut  
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens från 
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften 

Tomten har varit bebyggd sedan innan strandskyddsbestämmelserna infördes. 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen och att den inte kommer medföra att hemfridszonen utökas 
under förutsättning att villkoret följs. 

Miljöförvaltningen bedömer att platsen är väl avskild från strandlinjen genom befintlig 
bebyggelse och att det därmed finns särskilt skäl för att bevilja dispens. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och djurlivet 
bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av 
tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 

Motivering till villkor 
För att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor om att tomtplatsens gräns 
enligt bilaga 2 tydligt ska markeras med staket, häck, mur eller annan anordning. 

Tidigare kommunicering 
2020-11-06 skickades förslag till beslut ut på kommunicering. 2020-11-09 inkom svar 
från sökanden som inte hade några synpunkter på förslaget. 

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. Vänta 
tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas.  
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En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har 
sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring av 
byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-11 
2. Översiktskarta 
3. Beslutskarta med tomtplats 

Övriga bilagor 
4. Information om hur beslutet överklagas  

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Avgift  
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 2020. 
Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta utgår 
enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet överklagas. 
Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 
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Beslutet skickas till  
 

Kopia till  
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se  
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Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagande av 
beslut om åtgärd mot serveringstillstånd 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande och 
överlämnar det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål 3705-20. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden återkallade 2020-06-16  

 serveringstillstånd i Cheers, Allegatan 20, Borås, fr.o.m. 2020-06- 18. 

 har 2020-06-23 inkommit med ett överklagande av Miljö- och 
konsumentnämndens beslut med yrkande att Förvaltningsrätten i första hand upphäver 
beslutet om återkallelse och i andra hand meddelar en erinran alternativt en varning, 
samt att bolaget beviljas inhibition i avvaktan på Förvaltningsrättens dom. 
Förvaltningsrätten har i beslut 2020-06-25 beviljat bolagets yrkande om inhibition. 
Miljö- och konsumentnämndens beslut om återkallelse gäller därmed inte i avvaktan på 
Förvaltningsrättens dom. Miljö- och konsumentnämnden har tagit del av bolagets 
kompletterande yttrande daterat 2020-10-14 som inkommit till Förvaltningsrätten, och 
vill lämna ytterligare ett yttrande i målet till Förvaltningsrätten. 

Miljö- och konsumentnämnden antar förvaltningens förslag till yttrande. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
2. Bolagets yttrande med bilaga daterat 2020-10-14 
3. Tjänsteskrivelse 2020-06-05 i ärende 59-2020-00089 som ligger till grund för det 

överklagade beslutet. 
Övriga bilagor 

4. Information om hur beslutet överklagas  

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Förvaltningsrätten i Jönköping 
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Hemkörning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden antar inte Moderaternas förslag till beslut i 
initiativärende angående möjlighet till hemkörning av alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat.  

Sammanfattning 
Moderaterna har förslagit att Miljö- och konsumentnämnden ska fatta beslut som 
möjliggör hemkörning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat.  

Miljöförvaltningen föreslår att Miljö- och konsumentnämnden inte antar förslaget då det 
strider mot alkohollagen (2010:1622).  

Ärendebeskrivning 
Moderaterna har förslagit att Miljö- och konsumentnämnden ska besluta att: 

- alkohol kan erbjudas tillsammans med take away-måltider,  
- att uppdra åt förvaltningen att anse serveringstiden avslutad vid genomförd 

servering, 
- samt att tillämpa undantaget från brandskyddskravet i alkohollagen vid catering 

till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten. 

Bakgrunden till att Moderaterna vill genomföra dessa beslut är att corona-pandemin har 
slagit hårt mot restaurangnäringen. En mer tillåtande tolkning av bestämmelserna i 
alkohollagen för cateringtillstånd föreslås därför av Moderaterna för att möjliggöra för 
tillståndshavare att erbjuda servering av alkohol tillsammans med take away- måltider till 
sina kunder. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen bedömer att förslaget strider mot alkohollagen (2010:1622) och att 
förslaget därmed inte bör antas av Miljö- och konsumentnämnden.  

Grunden kring servering är att det finns tillsyn och kontroll under hela konsumtionen, 
det vill säga serveringen. Detta gäller såväl på restauranger som i cateringlokaler. Att 
tillåta utkörning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat är problematiskt 
på flera sätt. Vad beträffar cateringstillstånd specifikt gäller följande: 

- En tillståndshavare behöver ha ett cateringtillstånd för att kunna erbjuda catering. 
Tillstånd för catering ingår inte i ett serveringstillstånd per automatik utan behöver sökas  
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-12-15 30 (52) 
 
 
 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 327 forts.                      Dnr: 10-2020-00423 

specifikt, likt exempelvis tillstånd för uteservering. Därmed är det ett ytterst begränsat 
antal tillståndshavare som idag har möjlighet att bedriva catering eftersom endast ett 
fåtal har cateringtillstånd. De befintliga tillståndshavare som önskar tillstånd för catering 
måste ansöka om en ändring, vilket kostar 5 000 kr per ansökan enligt kommunens taxa. 

- En tillståndshavare med cateringstillstånd ska inför varje cateringtillfälle anmäla aktuell 
lokal som catering ska ske till. Anmälan görs till Tillståndsenheten som handlägger 
ärendet och fattar beslut om godkännande, vilket sker skriftligen. Det räcker således inte 
att lämna in en anmälan och sedan påbörja catering omgående. Tillståndshavaren måste 
erhålla ett skriftligt godkännande inför varje hemkörning, vilket gör det svårhanterligt att 
faktiskt tillämpa hemkörning i praktiken. Avgift för detta är 700 kr per tillfälle enligt 
kommunens taxa.   

- Även om det enligt förarbetena finns ett utrymme för att rutiner för godkännanden 
lämpligen avgörs av respektive kommun, så uppställs även vissa krav kring 
handläggningen. Enligt förarbetena och 8 kap. 4 § alkohollagen framgår att 
stadigvarande serveringstillstånd för cateringverksamhet ska kombineras med en 
skyldighet att för varje tillfälle anmäla den lokal där serveringen ska äga rum. Lokalen 
ska också godkännas av tillståndsmyndigheten. I vissa fall torde denna vara känd, medan 
man i andra fall måste en kontroll göras. Man kan därför inte helt komma tillrätta med 
de olägenheter som dagens handläggningstider ger upphov till för cateringföretagen.  

- Det är endast personal anställd av tillståndshavaren som får anlitas som 
serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. 
Det går inte att överlämna detta till något annat företag, till exempel ett 
utkörningsföretag. 

- Tillåten ålder att serveras alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat på ett 
serveringsställe är 18 år. Vid detaljhandel är den tillåtna åldern för köp 20 år. 
Anledningen till denna åldersskillnad är att det vid servering finns en social kontroll som 
motiverar att åldern kan vara lägre än då köp sker för konsumtion i en privat miljö. Om 
nämnden beslutar enligt Moderaternas förslag så äventyras denna lagstiftade sociala 
kontroll.  

- Undantaget från kravet att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt gäller alltjämt 
redan för privata bostäder. Förslaget från Moderaterna kring brandsäkerheten fyller 
således ingen funktion. 
- Ett cateringtillstånd skiljer sig i övrigt inte från ett vanligt serveringstillstånd vad 
beträffar följande skyldigheter: Servering av alkoholdrycker får endast ske under de 
serveringstider som cateringtillståndet avser, det ska kunna erbjudas tillredd mat och 
serveringsansvarig personal måste finnas på plats under hela serveringstiden. Den 
serveringsansvarige ansvarar för att tillse att det råder god ordning och nykterhet, men 
också för att alkoholdrycker inte serveras till minderåriga. Att överservering inte ska ske 
är en viktig del i alkohollagen och då krävs kontroll under hela serveringen så att 
exempelvis inte en eller några står för all konsumtion av det som serveras. Med en 
serveringsansvarig närvarande kan kontroll av detta upprätthållas. Att inte ha 
serveringsansvarig personal på plats vid ett serveringsställe, oavsett om det är i en lokal  
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för catering eller på en restaurang, utgör en allvarlig brist som kan leda till att en åtgärd 
meddelas mot serveringstillståndet.  

Regeringen har uttalat följande i förarbetena, när möjligheten till tillstånd för catering 
infördes: Vad gäller de invändningar som har framförts av bl.a. FHI samt ett antal kommuner, 
länsstyrelser och nykterhetsorganisationer om att förslaget skulle medföra oklarheter när det gäller 
tillsynen framför allt vid servering i privata hem, vill regeringen framhålla följande. Förslaget innebär 
ingen skillnad mot i dag vad gäller ansvars- och tillsynsfrågor utan handlar om att göra det enklare och 
smidigare för företagen och även för kommunerna. 

Förslaget om utkörning av alkohol är således inte genomförbart enligt alkohollagen 
eftersom det inte rör sig om en möjlighet inom ramen för ett cateringtillstånd. 
Serveringstiden slutar inte när man lämnat av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande 
preparat. Att lämna av dessa utan att ha ens serveringsansvarig på plats under den tiden 
som det konsumeras är istället att betrakta som detaljhandel och därmed olovlig 
försäljning av alkohol. Det faller inte inom ramen för cateringtillstånd. Eftersom endast 
Systembolaget har rätt att bedriva detaljhandel av alkoholdrycker och 
alkoholdrycksliknande preparat äventyrar och strider ett sådant förfarande också mot 
detaljhandelsmonopolet. Öppettiderna på Systembolaget är begränsade med anledning 
av att ökad tillgänglighet också ökar konsumtionen. 

Moderaterna skriver i sitt initiativärende att andra kommuner såsom Växjö och Malmö 
har fattat liknande beslut. Att andra kommuner fattat sådant beslut gör dock inte 
beslutet varken lagligt eller lämpligt. Både Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen, 
våra två vägledande och överordnade myndigheter, har uttalat att beslutet strider mot 
alkohollagen och i vissa fall riktat allvarlig kritik. På grund av att kommuner fattat beslut 
som strider mot alkohollagen ser regeringen över möjligheten att Länsstyrelsen ska 
kunna överpröva kommuners hantering av alkohollagen.  

Alkohollagen innehåller ingen bestämmelse som ger rätt att tolka lagen extensivt i 
kristider. Om en extensiv tolkning skulle godkännas uppkommer även frågan kring den 
fortsatta hanteringen efter pandemins slut. Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att 
begränsa de skador som alkohol kan orsaka. Moderaterna skriver i sitt förslag till beslut 
att man önskar genomföra beslutet för att rädda restaurangnäringen. Miljöförvaltningen 
vill dock påminna om att en utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att skyddet 
för människors hälsa ska gå före företagsekonomiska och näringspolitiska intressen. 
Miljöförvaltningen har mailat Malmö och Växjö för att fråga dem hur tolkningen av 
catering hanterats och hur de praktiskt har löst hanteringen av godkännande av lokaler. 
Endast Malmö har svarat. Malmö har inte fått in någon anmälan om lokal för catering, 
bara någon ansökan om cateringtillstånd. Hittills har beslutet därmed inte tillämpats i 
praktiken. Beslutet är också överklagat till förvaltningsrätten av en privatperson.  

Utifrån ovan är det tveksamt om stadens tillståndshavare har så mycket att vinna på ett 
beslut av denna art. Konsekvenserna för folkhälsan, detaljhandelsmonopolet och 
kommunernas fortsatta bemyndigande att hantera serveringstillstånd riskerar däremot 
att bli långtgående. 
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Konsekvensbedömning  
Social dimension 
I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska 
intressen ska alkoholpolitiska hänsyn ha företräde enligt förarbetena till alkohollagen. 
Moderaternas förslag innebär att företagsekonomiska och näringspolitiska intressen ges 
företräde. Moderaternas förslag bör inte antas då personer under 18 år kan komma att få 
tag på alkohol lättare på grund av minskad kontroll. Även personer under 20 år kommer 
då att ha tillgång till alkohol utan övervakning av en serveringspersonal, vilket inte ska 
vara möjligt enligt alkohollagen. Kontroll över ordning och nykterhet kan heller inte 
upprätthållas.  

Ekologisk dimension 
Ej aktuell. 

Ekonomisk dimension 
Moderaternas förslag är tänkt att innebära en lättnad för restauranger och krogar. I 
praktiken bedömer Miljöförvaltningen inte att det kommer innebära en lättnad eftersom 
varje hemkörning måste godkännas skriftligen av Tillståndsenheten innan den får 
genomföras. För detta tas en avgift om 700 kr ut. Om verksamheten inte har 
cateringtillstånd måste de även ansöka om ändring av tillstånd. För detta tas en avgift 
om 5 000 kr ut. Kommunfullmäktige har beslutat att slopa tillsynsavgifterna. 
Ansökningsavgifterna omfattas däremot inte av detta beslut och debiteras oförändrat. 

Bilagor 

Bilagor till beslutet 
1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-14 
2. Initiativärende från Elvira Lövenadler, Moderaterna 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att Miljö- och konsumentnämnden bifaller ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Miljöförvaltningens diarium  
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Stadsbyggnadsprogram Staden vid Parken 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag till Stadsbyggnadsprogram under 
förutsättning att Miljöförvaltningens synpunkter beaktas. 

Sammanfattning 
Borås Stad har tagit fram ett nytt stadsbyggnadsprogram som ska komplettera stadens 
översiktsplanering med nya infallsvinklar och metoder för att utveckla staden. Det 
tidigare arbetet kring stadsutveckling runt Viskan som resulterat ibland annat Sandwalls 
plats och Viskanpromenaden, breddas och ”en grön tvilling” till Viskan, en park, 
planeras genom hela Borås. Arbetet med parken kommer genomsyra all fortsatt arbete 
med fysisk planering i staden men också förena och ge synergier över alla 
hållbarhetsdimensionerna. 

Miljöförvaltningen ser mycket positivt på förslaget. Miljöförvaltningen har stora 
förhoppningar om att förverkligandet av stadsbyggnadsprogrammet kan bli en av Borås 
Stads största miljömåls-/Agenda 2030-målsåtgärder under de kommande två 
decennierna. Detta förutsatt att idéen utvecklas utifrån våra förslag till 
komplettering/ändring av förslaget avseende utvecklandet av ekosystemtjänster, risk för 
markföroreningar längs det tänkta parkstråket samt ytterligare belysning av sociala 
aspekter och genomförandet av stadsbyggnadsprogrammet. 

Ärendebeskrivning 
Borås Stad har tagit fram ett nytt stadsbyggnadsprogram som ska komplettera stadens 
översiktsplanering med nya infallsvinklar och metoder för att utveckla staden. Det 
tidigare arbetet kring stadsutveckling runt Viskan som resulterat ibland annat Sandwalls 
plats och Viskanpromenaden, breddas och ”en grön tvilling” till Viskan, en park, 
planeras genom hela Borås. Arbetet med parken kommer genomsyra all fortsatt arbete 
med fysisk planering i staden men också förena och ge synergier över alla 
hållbarhetsdimensionerna. Detta förslag skickas nu ut på remiss. 

Stadsbyggnadsprogrammet innehåller såväl konkreta idéer avseende utformning men 
räknar också upp en rad fortsatta delprojekt som krävs för att förverkliga de fysiska 
åtgärderna. En analys har också gjorts av vilka hinder som skulle kunna förhindra att 
idén förverkligas och vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika dessa hinder. 

Arbetet förväntas löpa över 10-20 år. Bland delprojekten nämns fortsatta utredningar 
och arbete med; 
o Investering och drift 
o Finansieringslösningar 
o Gestaltningsplan 
o Kommunikationsstrategi 
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Förankringsprocessen för att skapa en gemensam målbild, vid framtagandet av 
programmet, beskrivs också. Arbetet har riktats både internt inom organisationen men 
också externt mot Boråsarna. Mycket arbete har lagts ner på att förankra iden och 
visualisera parken. 

Konsekvensbedömning 
Social och Ekologisk dimension 

o Stadsbyggnadsprogrammet ser ut att vara ett samverkansprojekt som inkluderar 
alla hållbarhetsaspekter, kräver samverkan internt och externt och har möjlighet 
att skapa synergieffekter på många av Borås 2025 Vision och strategis områden och 
de globala målen. 

Ett exempel på synergieffekt är att möjligheten till ökad möjlighet till att ta 
sig till fots både ger positiva hälsoeffekter, men också god ljudmiljö, 
luftkvalitet, renare dagvatten, mindre trängsel osv. 

o Det är avgörande att ekosystemtjänsterna lyfts mer i dokumentet; för att 
förhindra att befintliga ekosystemtjänster påverkas negativt. 

o Parken och de ekosystem som den innehåller ger de som bor i staden en 
pedagogisk upplevelse och en koppling till att vi människor är en del av naturen. 
Barnen får en känsla för att vara en del av naturen och lär sig hur de ska förhålla 
sig till den. Att barn får en relation till natur är en förutsättning för att de senare 
i livet ska förstå naturen och ekosystemens värde. 

 Stadsbyggnadsprogrammet kan bidra till att nå Borås Stads miljömål etappmål : o
Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner. 
Etappmål 3c. Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen 
Etappmål 4d. Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik ska öka 
Etappmål 4c. Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska 
med 15 procent från 2016. 
Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga 
korridorer. 
Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Även nationella mål; Frisk luft och God bebyggd miljö påverkas positivt. 

Globala mål som berörs: 
3 God hälsa och välbefinnande 
11 Hållbara städer och samhällen 
13 Bekämpa klimatförändringen 
15 Ekosystem och biologisk mångfald 

o Ibland anses stigar genom parker/skogar otrygga och buskage vara en plats för 
kriminell handel. Diskussion förekommer om att ta bort platserna och grönskan 
istället för att rikta åtgärderna mot grundproblemet. 
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Hårdgjorda ytor och en steril miljö löser inte problemet. Därför krävs ett brett 
angreppssätt från början när en ny park skapas i Borås. Utöver fysiska åtgärder 
krävs förebyggande sociala åtgärder för att skapa en trygg miljö. Förebyggande 
arbete behöver ske för att förhindra att människor hamnar i missbruk och 
kriminalitet men också åtgärder för att möjliggöra för människor att ta sig ur det. 

Ekonomisk dimension 
o Ett av delprojekten är att utreda finansieringsmöjligheter. Projektet har potential 

att bidra till ett förebyggande arbete inom exempelvis klimatanpassning och 
sociala frågor – om det görs på ”rätt” sätt och därmed förebygga framtida 
kostnader. Det finns risk för förorenade massor längs det tänkta parkstråket 
vilket kan påverka utformning och åtgärder inom det tänkta stråket men också 
innebära ytterligare kostnader för utredning och sanering. 

o Kostnaderna för vidare utredningsarbete är oklart om det också ska utredas 
inom ramen för delprojektet där finansieringsmöjligheter utreds eller om det 
förväntas ske med befintlig personal. 

o Även tidsplanering är oklar. Ett projekt av denna art kan svälla ut och ta tid från 
andra frågor, samtidigt kanske detta är den typ av samverkansprojekt staden 
behöver fokusera på och istället välja bort andra frågor/projekt? Ramarna 
behöver sättas tidigt för att inte drabba annan verksamhetsplanering. 

Tidigare kommunicering 
Miljö- och konsumentnämndens presidie har deltagit på samarbetsworkshop 
december 2019 och på presidieöverläggning juni 2020. 
Kommunbiolog har deltagit i projektstudion om Stadsbyggnadsprogrammet. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 

Övriga bilagor 
2. Miljöförvaltningens yttrande 
3. Utkastet till Stadsbyggnadsprogram  

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Bilaga 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
detaljplanering@boras.se  
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Detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15 

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas.  

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), motsvarande för 
cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola och 
kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor 
idrottshall (20 x 40 meter). Ytterligare utredningar och skyddsåtgärder krävs för att 
säkerställa en hälsosam skolmiljö. Dessa redogörs för i förvaltningens yttrande. 

Ärendebeskrivning  
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), motsvarande för 
cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra byggnation av en förskola, särskola och 
kommunikationsklass. Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor 
idrottshall (20 x 40 meter).  

Konsekvensbedömning 
Social och Ekologisk dimension 
För- och nackdelar med att förslaget genomförs redogörs för i förvaltningens skrivelse 
avseende den ekologiska dimensionen (se bilaga). 

• Det finns ett stort behov av skolor i Borås. 
• Skyddsåtgärder avseende luft, buller, översvämning och markföroreningar kan 

bli aktuella för att skapa en hälsosam miljö. 
• Tätare kollektivtrafik kan behövas i närområdet för att skapa goda möjligheter 

för ”hämtning och lämning” av yngre barn (F-3) och fortsatt resa mot 
arbetsplats, eller att lämna syskon på förskola, utan tillgång till bil. En åtgärd 
som också bidrar till en god luft och ljudkvalitet. 

Ekonomisk dimension 
• Utredningar, skyddsåtgärder och saneringar innebär en kostnad men att kunna 

använda en delvis redan ianspråktagen mark istället för jungfrulig mark innebär 
en besparing av ekosystemtjänster – vilket också har ett ekonomiskt värde. 

• Tätare turer med kollektivtrafik till denna plats skulle behövas. 
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Tidigare kommunicering 
Deltagande i lokaliseringsgruppen för kommunal planering med två miljöutredare på 
bland annat; planbeskedsberedning 2018-10-03 och input till utvärderingsmall för 
fastigheten i samma Lokaliseringsgruppen: 2019-02-08. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 

Övriga bilagor 
2. Miljöförvaltningens yttrande 
3. Planhandlingarna 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/gasslosaplanuppdrag/gasslosagasslosa515.5.7eb630aa16a59ef02cf37f15.html
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§ 330    Dnr: 2015-2829 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond, slutredovisning av 
Naturdatabasen  

Miljö- och konsumentnämndens beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomfört projekt gällande Naturdatabasen. 
Projektet avslutas och innestående bidrag på 18 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

Sammanfattning  
Miljöstrategiska avdelningen har beviljats bidrag på 90 000 kronor ur naturvårdsfonden 
för att lägga in ny naturdata i naturdatabasen, granska och rensa i naturdatabasen, 
koordinatsätta äldre artfynd samt länka ArtPortalen med naturdatabasen. Åtgärderna är 
nu genomförda och projektet avslutat. 

Ärendebeskrivning 
Miljöstrategiska avdelningen har beviljats bidrag på 90 000 kronor ur naturvårdsfonden 
för att lägga in ny naturdata i naturdatabasen, granska och rensa i naturdatabasen, 
koordinatsätta äldre artfynd samt länka ArtPortalen med naturdatabasen. Åtgärderna är 
nu genomförda och projektet avslutat. 

2015 och 2016 genomfördes fältarbeten för kontroll av specifika naturvårdsarter och 
bedömning av statusklassning på olika naturområden. Naturdatabasen uppdaterades 
sedan med inventeringsresultatet. Datan fördes över till en Accessdatabas med koppling 
till GIS-programmet Geomedia. Kartmaterial och rapporter i pappersformat har 
digitaliserats. Ca 2500 artförekomster har koordinatsatts och rapporterats in till 
artportalen. Med hjälp av GIS-avdelningen upprättades en automatisk koppling mellan 
artportalen och kommunens dåvarande GIS-program Geomedia för att underlätta 
handläggningen. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen. 
Miljöstrategiska avdelningen har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-03  
2. Slutrapport till Naturvårdsfonden 
3. Faktablad, slutrapport LONA 
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§ 330 forts.     Dnr: 2015-2829 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslutet skickas till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen  
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§ 331                   Dnr: 2020-769 

Månadsuppföljning november 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen och kompletterande 
månadsrapport för november 2020 med helårsprognos. 

Ärendebeskrivning 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden.  

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Budget 2021:2 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till budget 
2021:2. 

Sammanfattning 
Kommunbidraget till nämnden budgeteras (Budget 2021:2) till 28 350 tkr och inkluderar 
ett effektiviseringskrav på 250 tkr. Kommunfullmäktige har inför 2021 utökat nämndens 
kommunbidrag med "700 tkr som avser en allmän förstärkning och helårseffekt för tjänsterna som 
miljöutredare för klimatanpassning och för förorenade områden" samt 250 tkr för 
Klimatkompensationsfonden. Brottsförebyggande myndighetssamverkan och arbete 
med rökfria miljöer kommer nämnden inte att prioritera inom tilldelad ram. 

Förutom det förstärka kommunbidraget på 700 tkr finansierar nämnden budget 2021:2 
genom att budgetera med 1,5 %. 

Nämnden har flera gånger lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens 
avdelningar för att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Om 
en flytt till gemensam lokal blir aktuell krävs förutom investeringsmedel medel för flytt 
samt årliga resurser för att täcka transportkostnader och tidsförluster om ny lokal inte är 
centralt belägen, storleken varierar avståndet från centrumkärnan och stadshuskvarteret. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-09 

Övriga bilagor 
2. Budget 2021:2 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 333                 Dnr: 2020-3484 

Informationssäkerhetspolicy Borås Stad 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Borås Stads informationssäkerhetspolicy.  

Sammanfattning 
Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information vid varje 
given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är muntlig, 
pappersbunden eller digital. Den ska vara tillgänglig för de som behöver den och har 
behörighet att ta del av den. Den ska vara komplett och korrekt och ha en lämplig nivå 
av spårbarhet. 

Syftet med policyn är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att säkerställa 
informationssäkerhet inom Borås Stads alla förvaltningar, nämnder och majoritetsägda 
bolag. 

Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska bedrivas genom ett ledningssystem för 
informationssäkerhet och dataskydd (LIS) enligt ISO/IEC 27000. Ledningssystemet på 
kommunövergripande nivå består av informationssäkerhetspolicy samt styrdokument. 
Styrdokumenten är en av de viktigaste hörnstenarna. Här anges vad som ska 
genomföras och bedrivas och hur arbetet ska gå till genom olika anvisningar. 

Ledningssystemet är ett stöd för att säkerställa att informationssäkerhetsarbetet sker på 
ett strategiskt, systematiskt och samordnat sätt över hela kommunen. Målet och 
ambitionen är att ledningssystemet ska vara infört i Borås Stad senast 2025. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för stadens informationssäkerhetsarbete. 
Ansvaret för att samordna, utveckla och leda arbetet har Kommunstyrelsen. Nämnder 
och helägda bolag ansvarar för att efterleva riktlinjer och beslut som fastställs av 
Kommunstyrelsen. På varje förvaltning/klusternivå finns utvalda representanter som 
ansvarar för att driva arbetet på förvaltningsnivå. 

Ärendebeskrivning 
Informationssäkerhetsansvarig i Borås Stad har i sitt arbete med att införa ett 
gemensamt arbetssätt gällande informationssäkerheten i Borås Stad tagit fram ett förslag 
på Informationssäkerhetspolicy. Framtagandet av denna policy har pågått under en tid 
och Informationssäkerhetspolicyn är det första stegen av flera för att få Borås Stads alla 
förvaltningar och helägda bolag att jobba med informationssäkerhet på ett gemensamt, 
strukturerat och enhetligt sätt. 
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§ 333 forts.     Dnr: 2020-3484 

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
All personal ska ha tillräckliga kunskaper om stadens informationssäkerhetsarbete, 
förväntas känna till gällande regler och ta ansvar för sin del i 
informationssäkerhetsarbetet. 
Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv 
informationsförsörjning som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i kommunen 
samt bygger förtroende hos både invånare, medarbetare och andra aktörer. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-01 

Övriga bilagor 
2. Remiss – Informationssäkerhetspolicy Borås Stad, 2020-11-02 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Stadsledningskansliet, ks.diarium@boras.se 
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§ 334                 Dnr: 2020-3122 

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Uppdatering intern kontroll 2021 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna den uppdaterade interna 
kontrollplanen respektive riskanalysen för 2021 enligt bifogade dokument (ersätter 
tidigare beslut §265 på nämndmöte 2020-10-20). 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen att redovisa 
ny riskanalys och kontrollplan för 2021 i ett av Stadsledningskansliets anvisade system 
samt komplettera planen med kontrollmoment och kontrollmetoder. 

Ärendebeskrivning 
På grund av olika omständigheter har Miljö- och konsumentnämnden fått i uppdrag 
från Kommunstyrelsen att redovisa ny riskanalys och kontrollplan för 2021 samt 
använda ett av Stadsledningskansliets anvisade system vid rapporteringen. 
Kommunstyrelsen uppmanar även Miljö- och konsumentnämnden att komplettera 
planen med kontrollmoment och kontrollmetoder. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-30 

Övriga bilagor 
2. Intern kontrollplan 2021 MKN, 2020-11-30 
3. Riskanalys intern kontrollplan 2021 MKN, 2020-11-30 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 
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§ 335                 Dnr: 2020-3724 

Regler och anvisningar för intern kontroll 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna de uppdaterade reglerna och 
anvisningarna för intern kontroll 2020 (ersätter tidigare godkända regler och anvisningar 
dnr 2016-2906 §133 vid nämndmöte 2016-10-25). 

Sammanfattning 
Nämnderna och bolagens styrelser har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska upprätta en 
organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Ärendebeskrivning 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll 
(fastställt av KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare skall varje 
nämnd och bolag upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och 
anvisningar för denna. Godkända regler och anvisningar gäller som längst i 4 år, därefter 
ska nämnden på nytt besluta om regler och anvisningar för den interna kontrollen. 

Samtliga medarbetare ska följa regler och anvisningar om intern kontroll. Cheferna 
ansvarar för att informera övriga anställda om innebörden av den interna kontrollen, 
och verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna 
kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 

Förvaltningschefen ska löpande rapportera till nämnden hur den interna kontrollen 
fungerar. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-30 

Övriga bilagor 
2. Regler och anvisningar för intern kontroll 2020, 2020-11-30 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
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§ 335 forts.     Dnr: 2020-3724 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen  
Stadsrevisionen 
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§ 336            Dnr: 2020-3464    

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Årlig reglering av timavgift i taxa för prövning och tillsyn 
enligt alkohollag, lag om tobak och liknande produkter och 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2021 års timavgift till 1 225 tkr. 

Sammanfattning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
har Kommunfullmäktige i samband med fastställandet 2019-05-23 beslutat om årlig 
indexuppräkning av timavgiften i ”Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel” och överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om denna 
indexuppräkning. 
(Från och med 1 juli 2019 ersattes tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter av lag om tobak 
och liknande produkter.) 

Den uppräknade timavgiften avser verksamhetsåret 2021.  

Ärendebeskrivning 
För att kommunens taxeintäkter ska följa kommunens kostnadsutveckling har 
fullmäktige beslutat om årlig indexuppräkning av timavgiften i kommunens taxor. 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillhandahåller ett index som används vid 
uppräkning, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV tas fram genom att 
priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett 
genomsnittligt pris. SKR rekommenderar att det index som ska användas är 
eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Inför 2021 har därför  indexet för 
2019, baserat på SKR:s hemsida under oktober månad, PKV-20201001, använts1. Det 
innebär att timtaxan är uppräknad med 2,7 procent.  

Konsekvensbedömning  
Indexuppräkningen får inga stora konsekvenser utifrån ekonomiskt perspektiv för 
medborgare, verksamhetsutövare eller nämnden. Det kommer inte heller påverka den 
sociala eller ekologiska dimensionen.  
  

                                                 
1 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html 
 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html
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§ 336 forts.     Dnr: 2020-3464 

Bilagor 
Bilagor till beslutet 

1. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-08 

Förslag och yrkanden 
Miljö- och konsumentnämndens ordförande Karl-Eric Nilsson (C) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut 

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 337   

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

   

Kurser och konferenser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut   
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna eventuella ersättningar (t.ex. 
förlorad arbetsinkomst) för Karl-Eric Nilsson (C) Per Månsson (M) och Lena Sänd (S) 
vid deltagandet i Presidiedagar SKR för miljö och byggnadsnämnderna 201130. 
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Delegeringsbeslut november 2020 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna. 

Ärende 
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med 
nämndens delegeringsordning 

Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad 
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegeringsrätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut november 2020. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och konsumentnämndens diarium 
  



 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

2020-12-15 52 (52) 
 
 
 
§ 339    

Justerande sign   Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Inkomna skrivelser 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Nämnden har fått ta del av utskick:   
*Öppet brev till Sv. Kommuners miljönämnder 
*Barns rättigheter är mänskliga rättigheter 
*Lokal utvecklingsplan för Fristadsbyggen 
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